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IT policy för Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB) 

 

Målet med att SVEFAB anger riktlinjer för hur medarbetarnas IT-användning är bland annat 

att skydda medarbetarnas integritet eftersom var och en då kan agera utifrån de 

förutsättningar som gäller och att skydda SVEFABs affärskritiska system. 

Med utgångspunkt från SVEFABs verksamhetsområden och de affärsmässiga krav som 

SVEFABs ägare, kunder och intressenter ställer på SVEFAB, gäller följande regler för 

medarbetarnas IT-användning, detta gäller i tjänsten men även för privat användande av 

SVEFABs datorer. Det som beskrivs i denna policy skall iakttas.  

 

Information och ansvar  

Det är upp till varje chef att ansvara för att denna policy sprids och efterlevs bland 

medarbetarna, det är också varje chefs ansvar att vidta åtgärder mot brott som denna policy 

kan föranleda.  

 

I samband med implementeringen av denna policy samt vid varje nyanställning inom 

Svealands Fastighetsteknik AB skall medarbetaren informeras.  

 

Användning av E-post  

All användning av E-post skall gälla arbetsrelaterad trafik, privat trafik får förekomma i 

mycket begränsad omfattning och under restriktioner som anges i denna policy.  

 

Den e-post som skickas till företaget (SVEFABs elektroniska adress) eller finns lagrat i 

SVEFABs IT-system betraktas som SVEFABs egendom.  

 

Det är förbjudet att läsa andra medarbetares e-post utan dennes medgivande.  

 

SVEFABs elektroniska adresser ( förnamn.efternamn@svefab.com) skall användas vid 

stor försiktighet vid exempelvis e-registreringar. Detta med hänseende till den kraftigt ökade 

risken för SPAM.  

 

Avsändaren ansvarar alltid för att säkerhet och sekretess ligger i paritet med det material 

som skickas. Detta skall naturligtvis beaktas vid försändelse av företagshemliga handlingar 

med e-post.  

 

Kom ihåg  

Att iaktta försiktighet om e-post med bifogade filer från ej känd avsändare anländer. Sker 

detta skall IT-ansvarig alltid kontaktas. Detta med tanke på att fientlig kod ofta sprids via e-

post.  

 

Att all utgående e-post från Företagets domän (svefab.com) uppfattas som företagets då 

SVEFAB står som avsändare.  

mailto:förnamn.efternamn@svefab.com
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Att inte skicka känslig information så som personlig information eller företagshemliga 

uppgifter.  

 

Att undvika överbelastning av e-postsystemen genom att inte skicka onödig information med 

e-post.  

 

E-post får aldrig användas på följande sätt inom SVEFAB  

- Till försändelse av e-post till någon som har kränkande eller politiskt extrema åsikter.  

- Till försändelse av e-post till någon som tillhandahåller pornografiska produkter.  

- Till försändelse av e-post av kedjebrevs karaktär.  

- För vidarebefordran av e-post som avses ovan.  

 

Internet användning  

Internet skall användas för informationsinsamling i tjänsten, detta innebär att användandet av 

Internet skall vara strikt yrkesmässig. Internet skall användas av samtliga anställda inom 

SVEFAB med sunt förnuft och gott omdöme.  

 

Internet får aldrig användas på följande sätt inom SVEFAB  

 

För nedladdning av musik, filmer, mjukvara eller bilder till SVEFABs datorer. Dock kan 

undantag göras då exempelvis bildmaterial behövs på yrkets vägnar.  

 

För att besöka sajter vars innehåll bryter mot SVEFABs etiska regler. Detta kan till exempel 

vara sajter med rasistiskt, pornografiskt eller politiskt extremt innehåll. Det kan också vara 

sajter som innehåller någon form av olaglig information.  

 

För att ladda ner, installera och använda fildelnings/filbytar eller chatt program. 

 

För att spela någon form av spel på arbetstid. Detta gäller alla typer av spel.  

 

För att sprida information på exempelvis forum/sociala medier eller dylikt där det kan råda 

oklarhet i om man företräder SVEFAB eller inte.  

 

Informationskontroll  

All information i SVEFABs informationssystem kan komma att kontrolleras.  

 

Beslut om detta tas av VD eller förvaltningschef inom SVEFAB.  

 

SVEFAB skall ha tillgång till all information inom systemen vilket innebär att ingen 

information får utestängas med exempelvis kryptering.  

 

Privat e-post eller annat privat material är inte skyddat för behörig insyn inom SVEFABs IT-

system. SVEFAB äger rättslig skyldighet att kontrollera sina IT-system. Personuppgiftslagen, 

lagen om elektroniska anslagstavlor och upphovsrättslagen ställer krav på detta. Andra skäl 
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till att gå igenom systemen är för att finna virus- och intrångsförsök.  

 

Det är förbjudet att  

- försöka tränga igenom interna eller externa säkerhetsspärrar.  

- låta annan anställd, anhörig eller bekant låna lösenord och användarnamn.  

- låta anhörig eller bekant låna SVEFABs datorer.  

- koppla in extern IT-utrustning i SVEFABs nät, utan godkännande av IT-ansvarig.  

- kopiera eller arkivera exempelvis kundregister från SVEFABs IT-system.  

 

SVEFAB äger rätt att logga all trafik in och ut på Internet.  

 

IT-ansvarig inom SVEFAB kan kontrollera trafiken på Internet samt e-post användandet.  

 

Regler och begränsningar  

Det är förbjudet att installera program utan att IT-ansvarig är underrättad och har givit sitt 

godkännande. Alla IT relaterade inköp skall också godkännas av IT-ansvarig inom SVEFAB.  

 

Utgångspunkter  

Som utgångspunkt vid varje användning av Internet och e-post är att SVEFABs IT-system 

och utrustning är arbetsredskap som skall användas som stöd och verktyg i den dagliga 

verksamheten. Detta innebär att all användning av IT-system och utrustning som inverkar 

negativt på verksamheten inte är tillåten.  

 

IT-systemen inom SVEFAB är anpassade efter de krav som verksamheten ställer på 

funktionalitet och dimensionering.  

 

Åtgärder vid brott mot denna policy  

Ansvarig chef är ansvarig för att varje misstänkt brott mot denna policy anmäls till IT-

ansvarig. Vid en första överträdelse utdelas en muntlig varning, vid en andra överträdelse 

utdelas en skriftlig varning och om en tredje överträdelse mot denna policy uppdagas 

kommer vederbörande att fråntas tillgång till SVEFABs IT-system.  

 

En överträdelse av allvarlig art kan leda till skadeståndsanspråk och uppsägning, är 

överträdelsen av mycket allvarlig art kan det leda till polisanmälan och åtal. 


